
O consumidor e sua 
nota de crédito

Score, nota de crédito, 
cadastro positivo. 
Certamente você já 
ouviu ou sabe o que 
significa cada um 
destes termos. E você 
não está sozinho

Cada vez mais brasilei-
ros estão buscando 
informações sobre o 

próprio histórico de crédito. 
E isso é muito bom para 
o consumidor e também 
para o mercado. Mas para 
os que ainda desconhecem 
estas palavras, vamos lá. A 
nota de crédito, ou score, 
é a pontuação de crédito 
do brasileiro. Vai de 0 a 
1000 e indica as chances 
do consumidor pagar suas 
contas em dia. 

Quanto maior a nota, me-
nor o risco de inadimplên-
cia e consequentemente 
maiores são as chances de 
conseguir um empréstimo 
ou um crediário. Dados da 
terceira edição da Sonda-
gem Educação Financeira 
e Nota de Crédito, realizada 
pela Associação Nacional 
dos Bureaus de Crédito 
(ANBC), revelam que oito 
de cada dez consumidores 
afirmaram saber o que é 
nota de crédito. Em maio de 
2021, no primeiro levanta-
mento da série, o índice era 
de seis a cada dez.

A pesquisa mostra ainda 
que 74% dos brasileiros 
pesquisados afirmaram 
conhecer sua pontuação, 
um avanço expressivo de 
30 pontos percentuais em 
relação à primeira edição da 
pesquisa, quando o índice 
ficou em 44%. E entre os 
que sabem a própria nota 
de crédito, 96% tomaram 
conhecimento por iniciativa 
própria.

O aumento dos índices 
comprova que os brasileiros 
estão mais atentos e inte-
ressados sobre seu perfil 
pagador e sobre questões 
ligadas a finanças pessoais. 

A diminuição na oferta 
de crédito, bem como seus 
índices de taxas de juros, 
tem ligação direta com os 

índices de inadimplência, 
que no Brasil, estão cada 
vez maiores. 

Recentemente, o endi-
vidamento dos brasileiros 
atingiu o maior nível em 12 
anos, mesmo com a alta taxa 
de juros que desestimula 
o consumo. Sabemos que 
reduzir a inadimplência 
depende de vários aspectos, 
principalmente externos. 
Quando a economia vai mal, 
o bolso de todos é atingido 
diretamente e manter as 
contas em dia fica mais 
difícil. 

Mas conhecer os concei-
tos, os fundamentos e ter 
consciência da importância 
da nota de crédito também 
são passos importantes para 
desenvolver uma educação 
financeira sólida e um bom 
histórico de pagamento que 
lhe trará vantagens quando 
necessitar de crédito. O 
acesso a crédito é essencial 
para financiar o consumo 
das pessoas e consequen-
temente movimentar as 
atividades econômicas. 

O país sofre com os efeitos 
da estagnação econômica e 
o acesso a linhas de crédi-
tos com juros baixos, como 
o crédito consignado, é 
necessário para estimular 
a economia, movimen-
tar pequenos negócios e 
potencializar o poder de 
compra do consumidor. Mas 
sabemos que o caminho do 
acesso a linhas de crédito 
com juros baratos tem várias 
barreiras. 

Ter acesso às informa-
ções financeiras e colocar 
em prática ensinamentos 
para construir um perfil 
de crédito confiável, com 
nota de crédito alta, é uma 
lição de casa que todo con-
sumidor deveria fazer para 
contribuir e usufruir de um 
sistema de crédito mais jus-
to. Não é a chave de tudo, 
mas com certeza faz parte 
de uma solução que passa 
por incentivo a projetos 
e programas de educação 
financeira.
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Copom está pronto para 
enfrentar inflação maior

O Banco Central (BC) está pronto para aumentar os juros mais 
do que o previsto caso a inflação seja maior ou mais persistente 
que o esperado, disse o presidente do órgão, Roberto Campos 
Neto. Ele repetiu que o Copom deve elevar a taxa Selic  para 
12,75% ao ano na próxima reunião, em maio, mas deu a entender 
que ajustes adicionais podem ocorrer. Com a inflação oficial pelo 
IPCA no maior nível desde 1994, afirmou que o BC está aberto 
a revisar o cenário de política monetária. 

Com a persistência da inflação, uma elevação adicional não 
está descartada para a reunião do Copom em junho. “O Copom 
ressalta que seus futuros passos de política monetária poderão ser 
ajustados para garantir a convergência da inflação para suas metas 
e dependerá da evolução da atividade econômica, no balanço de 
riscos e nas expectativas e projeções de inflação para o horizonte 
relevante à política monetária”, acrescentou Campos Neto.

O presidente do BC afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia 
pode agravar as pressões sobre a inflação em todo o planeta. Os 
preços estão sujeitos a sofrer efeitos, tanto países desenvolvidos 
como em desenvolvimento, estão sofrendo com os impactos 
econômicos do conflito. Segundo ele, a guerra pode atrasar a 
transição para uma economia verde. Isso porque que diversos 
países têm de recorrer a combustíveis fósseis no curto prazo 
para suprir a falta do gás natural russo e a escassez de insumos 
dependentes do petróleo, como fertilizantes (ABr).

Tal prática às vezes é 
confundida com ob-
jetivos táticos, como 

transações ou mesmo a 
satisfação do consumidor. 
Embora desempenhem 
um papel importante nos 
negócios, o ato é mais 
estratégico do que isso. 
Estamos falando em uma 
abordagem intencional da 
marca para garantir que 
haja valor criado para os 
consumidores em todos os 
pontos de contato. 

Ou seja, construir um 
relacionamento de longo 
prazo entre a empresa e os 
clientes para aumentar sua 
confiança e fidelidade. Para 
os negócios, os comprado-
res mais fiéis significam 
maior retenção e, em um 
mercado altamente compe-
titivo, o engajamento certo 
do consumidor garante 
menor rotatividade de usu-
ários, maior valor de vida 
do cliente (CLTV) e maior 
participação na carteira. Ou 
seja, foco na retenção e no 
engajamento pode gerar um 
aumento de até dez vezes 
no CLTV.

O envolvimento do cliente 
também ajuda na constru-
ção da conexão emocional 
com os consumidores. 
Quando uma marca adicio-
na uma camada afetiva ao 
seu produto ou serviço, isso 
permite que ela construa 
uma intimidade mais forte 
com seus usuários. Mas há 
uma regra específica para 
engajar clientes? Abhishek 
Gupta, CCO da CleverTap 
- principal plataforma de 
retenção e engajamento 

Seja leal aos seus consumidores e eles serão leais a você.
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Assim como muitas pessoas, você 

pode ter a sensação que o seu dia é 
curto. É curto, porque você faz milhões 
de coisas ao mesmo tempo e, de fato, 
a sociedade cobra que temos que ser 
multifuncionais e estar a par de tudo. 
O fato é que ninguém é capaz de ser 
essa pessoa. Melhor se saem aqueles 
que sabem eleger prioridades e es-
colhem as coisas que realmente são 
importantes para eles, independente 
do julgamento alheio. 

Muitas vezes, nos deparamos com 
situações de difíceis escolhas. E, para 
termos êxito, precisamos nos conhe-

cer e saber qual escolha é mais impor-
tante naquele momento. Portanto, não 
queira fazer mais do que pode ou ter 
uma identidade que não é sua. Por isso, 
dizer “não” é importante para impor 
limites (para si e os outros), evitar 
situações que nos sobrecarreguem e 
até para conquistar respeito. Várias 
vezes agimos baseados no medo de 
não sermos amados ou valorizados, e 
vamos dizendo sim até que o peso de 
tanta condescendência nos sufoque.

Estabelecer limites é tomar as 
rédeas da própria vida, construir 
autoestima e fortalecer nossas fron-
teiras pessoais contra o desperdício 

de energia que o “sim a tudo” nos 
traz. Mas aí entra uma questão mais 
complexa: você se conhece bem? Sabe 
quais são seus limites? Acha que tem o 
direito de dizer não, ou acredita que se 
fizer vai pagar um preço alto por isso? 
Autoconhecimento é fundamental 
para traçar a linha que divide aquilo 
que você pode negociar daquilo que 
é inegociável.

Faça um teste: nos próximos sete 
dias, diga NÃO para três coisas por 
dia. Comece com uma coisa simples 
que está te deixando louco, mas que 
o resto do mundo pensa que só você 
pode fazer. Aos poucos, vá avançando 

e tente dizer não a algo que realmente 
te faz mal. Diga não para aquele chefe 
que pede reunião às 21h e te impede 
de ver teus filhos acordados. Diga não 
para o colega que te pede um favor 
para o projeto dele e atrasa o prazo 
do seu. Diga não para aquela amiga ou 
um parente que sempre pede dinheiro 
emprestado e nunca devolve. Amavel-
mente, apenas diga não. Permita-se e 
sinta o peso nas costas diminuindo.

Passada a semana, avalie como foi. 
Veja como está a força da linha entre 
o sim e o não. Talvez seja preciso 
mais um tempo para entender onde 
você quer que esta linha delimitadora 

esteja. Quer melhorar sua produtivi-
dade sem desrespeitar seus limites? É 
preciso se organizar: saber identificar 
seus valores; definir objetivos e metas; 
fazer um planejamento para verificar 
a viabilidade de seus objetivos, sem 
comprometer sua saúde mental e 
física; agir para produzir suas metas; 
e, por fim, comemorar a conclusão 
de cada atividade que você mesmo 
propôs, e que esteja alinhada com 
seus objetivos.
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Os Tokens Não-Fungíveis (NFTs) modificaram o mundo 
digital implementando novos formatos econômicos, formas 
de relacionamento e atribuindo características diversas ao 
conceito de valorização ou desvalorização. Transformações 
essas, que impactam inclusive no mundo real.  

A todo momento se lê sobre aquisições de NFTs, surgi-
mento de novos criptoativos ou plataformas de blockchain 
para registrar certificados digitais únicos. Além de todos 
os questionamentos que permeiam o ambiente descen-
tralizado que é o metaverso. Porém, pouco se fala sobre 
a questão sustentável que existe por trás desse massivo 
movimento digital e de como isso é projetado no meio 
ambiente.  

Atenta a essa responsabilidade e pioneira do tema no 
Brasil, a Lumx Studios, tem como ponto de partida de 
produção de NFTs a utilização de carbono neutro, fo-
cando não somente no crescimento econômico de seus 
projetos, mas também em promover o desenvolvimento 
sustentável no país.

Isso, tendo como case principal de sucesso a coleção 
55Unity, que foi elaborada com carbono neutralizado e 
teve todas as suas peças esgotadas em 48 horas, tema 
que inclusive, é a narrativa da história, onde em um 
futuro apocalíptico o mundo ficou inabitável e é preciso 
torná-lo habitável novamente através da conscientização 
à sustentabilidade. 

A utilização do carbono neutro tem relação direta com os 
NFTs e o aquecimento global visto que funciona da seguinte 
forma: para a mineração das criptomoedas envolvidas nas 
transações com NFT é necessário manter computadores 
potentes em funcionamento que consomem muita energia 
e, quanto mais computadores em uma incessante cone-
xão, mais rápida é efetuada a transação com os tokens, 
porém a emissão de carbono no ambiente potencializa 

As cinco regras de ouro para 
engajar clientes

O conceito de envolvimento do cliente evoluiu nos últimos anos e mais rapidamente durante a 
pandemia, à medida que mais e mais empresas buscam formas inovadoras de atrair e reter usuários

companhias gerem 
taxas de fidelidade e 
conversão juntas, pois 
são específicas para 
esse consumidor indi-
vidual.

 4) Dedique-se ao enga-
jamento omnicanal 
- Os clientes querem 
ser engajados em seus 
canais preferidos. Al-
terações resultam em 
taxas de conversão 
mais baixas. As marcas 
devem, portanto, se 
envolver com os usuá-
rios no canal relevante 
nesse contexto. Garan-
tir a consistência nas 
comunicações entre 
tais meios e campa-
nhas executadas no 
aplicativo ou na inter-
face do usuário do site 
também são importan-
tes para impulsionar o 
engajamento.

 5) Seja empático e ge-
nuíno - Seja leal aos 
seus consumidores e 
eles serão leais a você. 
É importante que as 
marcas coloquem o 
consumidor no centro 
de seu envolvimento, 
tenham uma visão 
holística em vez de 
uma abordagem tran-
sacional e cultivem o 
relacionamento por 
meio de jornadas de 
consumo de ponta a 
ponta cuidadosamente 
elaboradas para cons-
truir relacionamentos 
de longo prazo. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.clever-
tap.com/).

de usuários do mundo - 
elaborou uma lista com as 
cinco regras de ouro que as 
empresas que querem en-
volver seus clientes devem 
seguir. São elas:
 1) Foque em activation 

e onboarding - As pri-
meiras impressões são 
tudo. Se seu aplicativo 
for muito confuso ou 
não oferecer o valor 
prometido, os usuários 
serão rápidos em de-
sinstalá-lo. Portanto, 
um processo de inte-
gração suave é crucial 
para o crescimento. 
É também elemento 
fundamental para ga-
rantir que a retenção 
de novos navegadores 
seja maior.

 2) Segmente seu pú-
blico com sabedoria 
- Muitas vezes, os pro-
fissionais de marketing 
podem adotar uma 
abordagem de tama-
nho único. Nada pode 
estar mais longe da 
verdade. As empresas 
precisam segmentar 
seus usuários com base 

em seus psicográficos e 
outros aspectos, como 
localização, hábitos de 
compra e tempo gasto 
no aplicativo, para 
alinhar seu engajamen-
to às necessidades. 
As marcas também 
precisam estar cons-
cientes do segmento 
único e, quando pos-
sível, garantir que os 
engajamentos sejam 
individualizados.

 3) Analise e persona-
lize - A maioria das 
marcas coleta muitos 
dados sobre o com-
portamento do usuário 
no aplicativo ou site. 
A chave é usar esses 
dados para beneficiar 
o consumidor e a em-
presa, analisando-os, 
determinando o que 
os clientes desejam e 
quando e, em seguida, 
personalizando cam-
panhas para garantir 
que eles avancem em 
sua jornada com a 
organização. As cam-
panhas individualiza-
das permitem que as 
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Pioneirismo brasileiro 
em sustentabilidade no Metaverso

exponencialmente o efeito estufa. 
Caio Barbosa, CEO da Lumx Studios, explica como são os 

protocolos adotados para mitigar as consequências, “En-
tendemos que o estado atual de aplicações em blockchain 
ainda não é o ideal no que tange ao consumo energético 
e emissão de carbono. Já há soluções que amenizam isso, 
como a Solana, rede blockchain com transações baratas, 
rápidas, e arquitetura eco-friendly. 

Porém, a imensa maioria do volume de transações em 
NFT está na blockchain da Ethereum. Buscamos fazer 
nossa parte ao neutralizar 13 vezes mais carbono do que 
emitimos”. Caio ainda afirma que assim como a coleção 
55Unity que foi produzida a partir de carbono neutro, todas 
as futuras coleção da empresa, também serão. - Fonte e 
outras informações:m (https://www.lumxstudios.com/).

A utilização do carbono neutro tem relação direta com os NFTs 
e o aquecimento global.
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Quer melhorar sua saúde? Aprenda a dizer NÃO


